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Det finns ingen uppenbar teoretisk 
mekanism för en farmakokinetisk 
interaktion mellan etanol och ibupro-
fen. Vi har dock funnit tre studier som 
behandlar denna fråga. I en studie ran-
domiserades sex försökspersoner till 
att inta enbart etanol eller ibuprofen 
följt av etanol. De fungerade som sina 
egna kontroller. Försökspersonerna 
var fastande, och ibuprofendosen var 

400 mg 12 timmar och 1,5 timmar före 
etanolintaget. Etanolen doserades för 
att uppnå en serumkoncentration på 
cirka 125 mg/dl, vilket motsvarar 1,25 
promille. Etanolkoncentrationerna 
mättes i utandningsluft. En tioprocen-
tig minskning av etanoleliminationen 
uppmättes efter intag av ibuprofen [1].

i en annan studie undersöktes effekten 
av en engångsdos ibuprofen på singel-
doskinetiken för etanol. Tolv försöks-
personer som fungerade som sina egna 
kontroller tog 800 mg ibuprofen i slutet 
av en standardiserad frukost, en timme 
före alkoholkonsumtion. Etanoldosen 
var 0,3 g ren etanol per kg kroppsvikt, 
vilket motsvarar 40–50 ml starksprit. 
Koncentrationen av etanol i plasma 
mättes med en gaskromatografisk me-
tod. Ibuprofen påverkade varken topp-
koncentrationen, tiden till toppkoncen-
tration eller arean under etanolkoncen-
trationskurvan [2].

I den tredje studien randomiserades 
19 försökspersoner till antingen place-
bo eller 400 mg ibuprofen 5,5 timmar 
och 1 timme före etanolintag. Etanolen 
doserades för att uppnå en ungefärlig 
serumkoncentration på 100 mg/dl, vil-
ket motsvarar 1 promille. Varje försöks-
person utgjorde sin egen kontroll. S-
etanol uppskattades var 30:e till 60:e 
minut genom mätning i utandningsluft 
och mättes med en gaskromatografisk 
metod efter 4  timmar. Det fanns ingen 
skillnad mellan placebogruppen och 
ibuprofengruppen vid någon av mättid-
punkterna [3].

 Dessa tre studier är små och når nå-
got avvikande slutsatser. Den minsk-
ning av etanoleliminationen som sågs i 
den minsta studien är blygsam, och eta-
nolkoncentrationerna mättes i utand-
ningsluft. Det är förstås möjligt att ibu-
profen hos vissa individer kan åstad-
komma en påverkan på etanolmetabo-
lismen som inte sågs hos deltagarna i 
dessa studier.  I alla studier användes 
terapeutiska doser av ibuprofen. Inga 
data om effekten av högre ibuprofendo-
ser har hittats. 

Sammanfattningsvis förefaller ibu-
profen som ges en eller två gånger i te-
rapeutiska doser inte påverka nedbryt-
ningen av alkohol nämnvärt.
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Synpunkter eller kommentarer? 
Diskutera på  debattplats! 
Bidrag ställs till jan.lind@lakartidningen.se

Hämmar ibuprofen  
metabolismen av etanol?

Frågeställaren har nyligen 
haft ett par patienter som 
säger sig ha tagit terapeu
tiska eller högre doser av 

ibuprofen i samband med alkoholkon
sumtion. Etanolkoncentrationen, mätt i 
utandningsluft, har inte sjunkit som för
väntat hos dessa patienter. (Bristfällig 
mätutrustning har också misstänkts.)

n Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« 
publiceras ett urval av de frågor som be
handlats vid någon av de regionala läke
medelsinformationscentralerna (LIC), 
som hjälper sjukvårdspersonal, apotek 
och läkemedelskommittéer när medicin
ska läkemedelsproblem uppstår i det 
dagliga arbetet. Frågorna har samman
ställts vid Karolinska Universitetssjuk
huset av med dr Mia von Euler och farm 
mag Marine Andersson, avdelningen för 
klinisk farmakologi. Svaren, som är evi
densbaserade och producentobundna, 
publiceras även i databasen Drugline. 
Frågor kan ställas till regionala LIC – tele
fonnummer finns på www.lic.nu

?
Hur påverkar ibuprofen  
nedbrytningen av alkohol?

Ibuprofen i te rapeutiska doser tycks inte 
påverka nedbrytningen av akohol.

Läsarkommentar
På lakartidningen.se kan du ge kommentarer  
i direkt anslutning till våra artiklar.
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